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Zápis č. 28 ze schůze výboru STL konané  28. června 2018 
 
Přítomni: Bc. Adamcová, Z. Drobníková, MUDr. Galuszková, doc. MUDr. Gašová,      
                 MUDr. Písačka, MUDr. Procházková, MUDr. Řeháček, MUDr. Turek           
 
Omluveni: Mgr. Bolcková, MUDr. Bohoněk, MUDr. Masopust  
Hosté:        MUDr. Biedermann 
 
Kontrola zápisu č. 27 ze schůze výboru STL konané  dne 17. 5. 2018 – bez připomínek. 
 
Úkol č. 1:  Návrh úprav Dotazníku a Poučení po připomínkách právníků (dr. Masopust,  
dr. Turek). Připomínky budou vloženy do „Poučení“ dárce, dotazník dárce bude aktualizován. 
V přípravě je „Souhlas dárce se zasláním údajů do ČČK“. Úkol trvá. 
 
Úkol č. 2: Vznik nového doporučení a formuláře k potransfuzním reakcím a 
komplikacím vzniklým v souvislosti s transfuzí. Revidovaný návrh byl projednán v pracovní 
skupině a předložen výboru. Návrh textu bude po úpravách zveřejněn k diskusi na vnitřních 
stránkách STL (dr. Procházková, dr. Masopust, dr. Galuszková, dr. Turek). Úkol trvá. 
 
Úkol č. 5: Registry transfuzní služby  

- Registr dárců vzácných skupinových znaků. Dr. Písačka připraví do příští schůzky 
návrh typovaných znaků pro vzácné dárce. Úkol trvá. 
 

- Registr vyřazených dárců  
- Dle předběžného stanoviska právníků bude možné na přechodnou dobu 

využívat stávající Registr vyřazených dárců (Transreg, TIS). K tomu bude 
zapotřebí upravit souhlas dárce se zadáním dat do Registru. Po zahájení 
provozu Národního registru již bude povinnost zadávání vycházet ze zákona a 
souhlas dárce nebude zapotřebí. Očekáváme písemné vyjádření (doc. Gašová). 
Úkol trvá. 
 

- ÚZIS MZ a stav přípravy Národního registru osob vyřazených z dárcovství 
krve. Dr. Řeháček obdržel vyjádření o tom, že ÚZIS jmenoval nového správce 
všech registrů, který má oslovit výbor STL. Do 28.6. 2018 nebyl výbor STL 
kontaktován. Dr. Řeháček osloví ÚZIS. Úkol trvá.  

Úkol č. 14: Jednání NASKL – RAKL  
 Dr. Řeháček informoval o jednání NASKl v červnu tr.  Zápis je k dispozici na webu 

NASKLu. Výbor souhlasí s pokračováním činnosti NASKL – RAKL. Úkol trvá.  

Úkol č. 16: Změny ve „vyhlášce o lidské krvi“  
 Výbor STL zaslal na MZČR návrh připomínek, které nebyly akceptovány. Připomínky 

jsou zveřejněny na webu STL. Výbor STL vyžádá na MZ stanoviska rozporujících 
společností (dr. Galuszková, dr. Turek). Úkol trvá. 

 
Úkol č. 17: Návrh kalkulace pro kryokonzervované transfuzní přípravky.  
 Dr. Bohoněk zaslal  na SÚKL vyžádané podklady. V přípravě nový návrh OOP  

(dr. Bohoněk, dr. Řeháček, dr. Turek). Úkol trvá. 

Úkol č. 18: Český hematologický a transfuzní sjezd 16.-19. 9. 2018, Praha, Clarion.  
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 Dr. Galuszková zaslala členům výboru návrh odborného programu. Úkol trvá. 

Úkol č. 19: Výbor STL vyhlašuje v souladu se Stanovami STL (§9, Volební řád) konání 
voleb. První kolo proběhne v termínu červen-srpen 2018, druhé kolo v termínu září-říjen 
2018. Výbor v souladu s §9, odst. 4) Stanov STL zvolil volební komisi ve složení: MUDr. 
Dušková, Mgr. Kofránková, Z. Drobníková. Termín pro odeslání návrhů nových členů výboru 
STL je do 15. 7. 2018. Úkol trvá. 
 
Úkol č. 57: „Příruční leták“ (dodatečný úkol z r. 2018 jako doplněk k úkolu č. 57) 
„Standard podání transfuzních přípravků“. Diskuse k názvu, rozsahu a grafice 
dokumentu. Materiál bude upraven a rozeslán členům výboru. Pokud by se podařilo jej 
dokončit, bylo by vhodné jej prezentovat na Českém hematologickém a transfuzním sjezdu 
(doc. Gašová). Úkol trvá. 
 
Různé: 
 
Výbor STL doporučil od 1. 6. 2018 dočasné přerušení dárcovství na 28 dnů (4 týdny) po 
návratu z oblastí, kde byl v roce 2017 zaznamenán významný výskyt přenosů WNV 
(Maďarsko, Rumunsko, Peloponés, severní Itálie). Případné doplnění seznamu zemí na 
základě aktuálního výskytu WNV v roce 2018 bude zveřejňováno na webu STL. 
 
Dr. Galuszková, dr. Turek  
 Informovali o jednání NTK, které bylo zaměřené na podporu dárcovství krve a krevních 

složek, zvýšení bezpečnosti dárcovství  (zavedení NAT, deleukotizace a účelná 
hemoterapie) a přípravu Doporučení pro hemoterapii ve spolupráci s Hematologickou 
společností. 
 

Doc. Gašová  
 Informovala o úspěšném průběhu 10. Národního aferetického dne. Bylo předneseno 8 

sdělení, zúčastnilo se 74 odborných pracovníků. Akce byla ohodnocena 5 kredity ČLK. 
   

Dr. Masopust  
 Připravuje návrh informovaného souhlasu s transfuzí u  u novorozenců.  
 
Dr. Řeháček 
 Rozeslal k diskusi návrh typů laboratoří, které mohou vykazovat vyšetření laboratorních  
      výkonů odbornosti 222. Prodiskutováno a odsouhlaseno odeslání odpovědi s následujícím         
      určením výkonů: testy kompatibility (22115, 22117, 22119, 22120) – laboratoře při ZTS    

a KB (+ odeslat odkaz na seznam ZTS a KB na webu SÚKL).  
 Diskutovány výkony statim týkající se vyšetření červené řady (22111, 22129, 

22212, 22215, 22221, 22225)  - lze omezit provádění pouze na laboratoře při ZTS a KB?  
Výkony týkající se leukocytů a  trombocytů (22122, 22123, 22125, 22127, 22217, 22321, 
22323, 22345 – lze omezit na  HLA laboratoře „krajských“ a/nebo fakultních nemocnic 
(při transplantačních centrech) nebo se provádějí i jinde? 

 
Příští schůze výboru STL se bude konat 6. 9. 2018 v 10:30 h v ÚHKT, budova A. 
 
Zapsala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. 


